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 واألزمات والتلوث، العامة، للخدمات العادل التوزيع وغياب المرافق، مستوى وتدني السكن، حالة تدھور
ً  حياتنا من تختفي التي الخضراء والمناطق العامة الفراغات حالة وسؤ المرورية،  وانتشار يوم، بعد يوما
ً  تواجھنا مشاكل كلھا شوارعنا، في القمامة  .المصرية ومدننا أحيائنا في جميعا

 ال التحديات تلك على ولنتغلب. عديدة عقود منذوقرانا  مدننا بھا تدار التي بالطريقة مشاكلال ھذه ترتبط
ً  نشترك أن ھو األھم ولكن المجال، ھذا في الخبراء وجھود جديدة لسياسات فقط نحتاج  التغلب في جميعا
  .يومية بصورة يواجھھا من نحن ألننا التحديات ھذه على

ً  ، يجب أن نبني ھذا التغييرنعيشه الذي العمران واقع في حقيقي تغيير لكي يحدث  العدالة أسس على معا
على  المصري الدستور ملتيش أن ھو التغيير، ھذا خطوات وأولى .والمساواةواالستدامة،  االجتماعية،
 .تمييز أو تفرقة ساسية يجب أن يتمتع بھا كافة السكان بصورة كاملة، ودوناألحقوق ال مجموعة من

 نحو حقوقال ھذه تطويرل معنا تحاوروا. المختلفة مناطقكم في ونشرھا الحقوق، ھذه تبني في معنا شاركوا
 يھاعل معنا وقعوا الجديد، المصري الدستور يشملھا أن وأھمية حقوق،ھذه ال على معنا اتفقتم وإن. األفضل
ً  تصبح حتى مصر مناطق شتى من عليھا التوقيعات جمع في معنا وساھموا ً لمشتركاً  مطلبا   .نا جميعا

  إيه ھي حقوقنا في العمران؟

 العامة على أسس مبادئ العدالة  فراغاتهبو هالتمتع بحق كافة السكان في العمران والدولة ب تعترف
 .الحضرية والريفية تنميةاالجتماعية، واالستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، واالتزان بين ال

 توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتھا وعدالة توزيعھا،  تشمل األھداف االجتماعية للدولة
، تلتزم ھدافلھذه األو. ، والتأكد من تلبية احتياجاتھم األساسيةة المواطنينوالتحسين المستمر لجودة حيا

  .ىالدولة بإعطاء جوانب اإلنفاق االجتماعي العام األولوية على أي أوجه إنفاق أخر

 العدالة االجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛  يحققاستخدام األراضي بما  دولةتستھدف سياسات ال
بما يحقق  ير المستخدمة،، وغيات العامة والخاصة غير المأھولةالملكة الكاملة من االستفاد كذلك

   .الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككلواستثمارات أن توجه مشروعات على  .كافة السكانمصلحة 

 الالمركزية في الحكم المحلي، واإلدارة الديمقراطية للعمران، واالستجابة الحتياجات المجتمعات  اعتماد
 .تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية وماليةكما المحلية؛ 

 ولة بالحفاظ عليھا، الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدھا حق له، تلتزم الد
ر التصرف في األراضي التي تم نزع ملكيتھا حظَ ويُ  .وحسن استغاللھـا، ومراعاة حقوق األجيال فيھا

  .للمنفعة العامة أو أمالك الدولة العامة بأي طريقة تخل بنفعھا وخدمتھا للمصلحة العامة

 الحكم خططات العمرانية، ولكافة السكان الحق في المشاركة في صنع القرارات فيما يخص إعداد الم
الحصول على المعلومات التي تمكنھم من ھذه المشاركة  للسكانوتقديم الخدمات العامة، ويحق المحلي، 

 .ومن مساءلة أجھزة الدولة في ذلك

  إعطاء األولوية لسكان المناطق التي تخضع للتطوير في البقاء في مناطقھم األصلية وبما يضمن حقھم
بكافة شروطه، وإن وجب إعادة توطين السكان ألغراض الحفاظ على سالمتھم وفى  في المسكن المالئم

 .غياب أي حل آخر، يتم ذلك بطريقة طوعية وشفافة



 الدولة الحق في المسكن المالئم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز وبغض النظر عن  تكفل
  .وضعھم االقتصادي أو االجتماعي، ويمتد ذلك االلتزام لكافة المناطق المستجدة والقائمة بالفعل

 رية، ودعم فني، مسكن من أدوات قانونية وتمويلية وإداإلنتاج الزمة الموارد الالالدولة بتوفير  تلتزم
تلتزم الدولة بمكافحة التعسف كما  .ب يتالءم مع قدرات محدودي الدخلوأراضي وخامات بسعر مناس

 .سكن المالئم للفئات المھمشة واألكثر ضعفامواالستغالل في العالقات اإليجارية في إطار كفالة حق ال

  تلتزم كما  .االعتراف بالحيازة العرفيةتلتزم الدولة بضمان الحيازة اآلمنة لجميع السكان دون تمييز مع
بضمان الحقوق التاريخية للشعوب األصلية في إدارة األراضي والموارد الطبيعية في مجتمعاتھم، مع 

 .ي ھويتھم وموروثھم الثقافيالحفاظ عل

  ُر عمليات حظَ تُ كما  .ر نزع الملكية إال في حاالت المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نھائيحظَ ي
اإلخالء القسري أو ھدم المنازل دون حكم نھائي، وال يجوز إباحة الطرد التعسفي أو التھجير بأي 

 .واألضرار الجسيمة الناتجة عنھا تشريعات إال في مواجھة الكوارث

 م المختلفة بما فيھم تلتزم الدولة بحماية حق األشخاص في الفراغ العام، وتھيئته بما يناسب احتياجاتھ
جات الخاصة، كما تتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على الفراغ العام واستخدامه بما ذوي االحتيا

 .يخدم األغراض العامة المشتركة، والتي تسبق في أولويتھا استخدامه لخدمة المصالح الفردية

 وتوزيعھا بصورة عادلة  تمييز أو تفرقة دون السكان لكافة والمرافق العامة الخدمات بإتاحة الدولة تلتزم
 والمرافق، الخدمات ھذه تقديم وجودة واستمرارية وانتظام كفاءة الدولة تضمن كما ،بين كافة المناطق

  .بأسعار في متناول الجميع باحتياجاتھم تفي كافية بصورة وتقديمھا إليھا، السكان جميع وصول وسھولة

 لجميع المصريين حق  ة طوائفه وثقافاته،التراث الحضاري القديم والمعاصر للشعب المصري بكاف
وبغض النظر عن وضعه القانوني أو نوعية ملكيته، كما تلتزم  تهتلتزم الدولة بحماي، ولألجيال القادمة

  .واسترداد ما استولي عليه منه ،إزالة ما يقع عليه من تعدياتبإتاحته للجميع، و الدولة

 حماية الموارد ووتلتزم الدولة بصون البيئة، . لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ومتوازنة
المناطق الخضراء وحفاظ على الحياة الطبيعية، البتلتزم الدولة كما .الطبيعية ومنع االستخدام الجائر لھا

من أجل ترشيد استخدام تتخذ الدولة التدابير الالزمة كما  .وحمايتھا والتوسع فيھابالعمران، القائمة 
 .خدام الطاقات الجديدة والمتجددةالمياه والطاقة، واست

  ام متاح للنقل العومتكامل من خالل نظام آمن  ع األفرادلجميالمواصالت العامة تكفل الدولة الحق في
 .غير الملوثة للبيئة نقلالستخدام وسائل ال تتخذ الدولة التدابير الالزمةو .بسعر مقبول للجميع
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